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 شي ؛   په مخ  د پیچلو حقایقو سره مخ  او د ژوندانه يکیـږ مشکالتو اخته   يکله چې سړی په حیات

. يچې هغه ته حیرت وای يحالت طاری کیږ باندې یو قسم   نو دا وخت په انسان  

چې د  دا نشی کولې   او د ژوندانه هلې او زلی ئې ي مشکالتو اخته و ياقتصاد یو سړی په  لکه مثآل

. يچې څه وکړ ي دا وخت نو دا سړی چورت وه ، يشیان پوره کړ يخپل کور ضرور  

د کارورته  او اسباب  يورکو او ځمکه ځای نه  يه شړسړی ترهو  په داسې ابتر وخت کې آه رښتیا 

. يمهیا نه و  

نو د دوی افکار  ، ي دي مشکالتو اخته شو  د ژوندانه په  خلک کله چې ډیر  دی چې حقیقت دا : هو

. يکو  دهڼمونه   د نجات وسایل کې بحر ي حیرت په طوفان د  

ترخې   پرې ګړۍ   او د ژوندانه  ياولرباندې فشار   روح په  يداسې افکار د سړ  ده چې وجه  همدا 

. يش  مرض او جنون سره مخامخد  سړی سخت  دې په کې شته چې  د  او خوف يتیریږ   

: داسې فرمایی پوهان ، د پاره   د عالج مرض  دې  د  

 حقیقت ته   یو ځلی  چې  نو دا په کار ده  هلته ي د مرض مبادی پیدا ش حیرت  د چې   کې په چا  » 

فکر سره کار او عمل تر څو د  ي کیږ  صرف په فکر کولو څه نه  چې  ي دا عقیدې ش  او په  متوجه

«.  يکړملګری ونه   

 چې ارجح یې ينو فکر دې وکړ، شول   ښکارهمتعارض   دالیل کار د اقدام   کله چې سړی ته د:  هو 

. يپه هماغه خوا الړش دی چې   کوم طرف ته   

نو په   کړه مشوره لیارې د نجات پیدا  دوست په  د یو پوه   دالیلو خپله او یا ي منطق په   کله چې یې

 يتقدیر  او په يزور واچو دې پوره  یو طرف  او په  ي مخه کړ  عملدې د کار او  طرف ته  ه هماغ

  :  چورت هم نه خرا بوی او د ځان سره دې ووائی چې پیښو دې هیڅ 
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«. کوم وسعې سره سم ئې  د خپلې  دی چې  او دا خو دا ،وظیفه خو کار او عمل دی زما »   

 او  وظیفه  به خپله زه  ؛ يو  به د پاک خدای حکمت  دا کې ورکوی په  نه  نتیجه   مثبته البته چې 

  او د  چې آخر د بدن ،  خرابوم فکر نه  دومره  پـیـښو به ي او په تقدیر ورکوم  دوام  کار اوعمل ته 

                                              .  شم مخامخ   جنون سره او ګمر د مې خراب او وجود عمارت

خپلې   په  اجل مقدر .  دی  خالصونکی  ورکونکی او مشکل روزی رازق او  چې هللا پاک دا ځکه او 

. نشته  مخلص د خالصی  چې ورنه  ي سره هرو مرو رسیږ  نیټې  

:    يسره ووای  وخت کې د ځان سړی په داسې  باید  : هو  

جدیت او  او خپل کار او عمل  ؛ کړم  نه  زهرو مسموم  حیرت په د   ځان ، الس په خپل   چې زه باید

. ورکوم ته به دوام  او فعالیت   

  

  

*** 

«ي سعیدافغان  »  
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